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Treballem per la
mobilitat
sostenible
Enguany l’Ajuntament de
Lleida ha d’enllestir el Pla
de mobilitat urbana de la
ciutat de Lleida. Aquest pla
ha de donar respostes a les
necessitats i als objectius
de mobilitat sostenible que
tenen la ciutadania i especialment els treballadors i
treballadores de Lleida ciutat i del seu entorn. CCOO
de les Terres de Lleida hem
aportat propostes d’actuació al document de la
Paeria i participem en el debat públic sobre la mobilitat
urbana.
Les nostres propostes són
diverses i abasten diversos
àmbits. En primer lloc, des
del sindicat, el que considerem més important és que
es garanteixi la seguretat
dels vianants. Per aconseguir-ho cal reduir la veloci-

tat màxima de circulació
dels vehicles a 30 km/h; cal
senyalitzar els passos i les
zones exclusives de vianants, i cal fer més segur i
més còmode l’ús de la bicicleta, garantint les connexions del carril bici i fent
més gran la xarxa de carrils
per circular amb bicicleta.
En segon lloc, la nostra
aposta és la de prioritzar
el transport públic, donant-

tir la puntualitat de les
freqüències i facilitar la
tasca dels conductors i
conductores d’autobusos.
Per augmentar-ne l’ús
s’haurien de reordenar les
línies, millorar la informació
i establir parades als polígons, a més de dotar de
millors serveis la xarxa de
trens de rodalies i d’autobusos interurbans.
La nostra tercera proposta
vol la millora dels equipaments. Per aconseguir-la
creiem que l’estació de
trens hauria de ser una estació intermodal, és a dir,
que a la mateixa estació es
pogués canviar de mitjà de
transport i s’hi poguessin
agafar els autobusos urbans i interurbans. També
s’hauria d’adequar l’estació
d’autobusos actual, fent-la

Els criteris de la mobilitat
sostenible s’han
d’incorporar a tots els àmbits
d’actuació municipal
li preferència de pas i
d’aquesta manera augmentar la seva velocitat, garan-

més segura, més accessible
i més confortable. I per tal
d’evitar que els cotxes do-

nin tombs per la ciutat buscant aparcament i densifiquin més el trànsit, hauria
de millorar un altre equipament, els aparcaments en
superfície, instal·lant sistemes indicadors de places
lliures i ocupades.
Finalment creiem, i aquesta
és la nostra quarta proposta, que s’han d’impulsar les
actuacions públiques i coordinar-les, i això s’ha de
fer mitjançant una oficina
de gestió de la mobilitat,
que tingui prou recursos
per avaluar les mesures i
actuar decisivament. A més,
seria convenient que els
criteris de la mobilitat sostenible s’incorporessin a
tots els àmbits d’actuació
municipal per garantir-ne
la coherència i l’eficàcia i
perquè el mateix Ajuntament en sigui un exemple.
Esperem que les nostres
propostes es tinguin en
compte i que finalment el
Pla de mobilitat urbana, que
estan obligats a tenir tots
els ajuntaments amb una
població superior als 50.000
habitants, tiri endavant i la
ciutadania de Lleida tingui
l’opció real i útil del transport públic.
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V Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere
Fins al 15 de gener de 2012 és
obert el termini per presentar
treballs al V Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere
a Lleida, que té com a objectiu distingir els treballs periodístics que
vetllen per fomentar les polítiques de promoció de la dona en
tots els àmbits i per combatre les
diferències i la discriminació que
les dones encara puguin patir.
El guardó, que convoquen anualment la Regidoria de Drets Civils,
Cooperació i Igualtat i el Col·legi

de Periodistes, es regeix estrictament pels valors del periodisme i
el jurat valorarà la qualitat professional dels treballs i l’originalitat dels temes abordats, a més
del seu tractament crític i la seva
capacitat analítica.
Hi poden optar tots els treballs
periodístics que recullin experiències per a la igualtat de gènere
publicats en els mitjans de comunicació locals i d’àmbit català i estatal amb presència a Lleida entre
l’1 de gener i el 31 de de-sembre

de 2011. Els articles s’hauran de
p r e s e n t a r a l Re g i s t r e d e
l’Ajuntament de Lleida, situat a la
plaça Paeria, 11, baixos (edifici
Pal·las).
Les bases del premi preveuen tres
categories: premsa escrita, audiovisual i fotografia. La dotació
econòmica és de 2.000 euros per
als guanyadors i les guanyadores
de cadascuna de les tres categories. El jurat podrà concedir un
quart premi en qualsevol de les
categories.
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